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Duurzaam ondernemen in de
veehouderij
Prof. dr. Bart Henssen
Hoofd van het Center for Sustainable
Entrepreneurship (CenSE) - Odisee
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Uitdagingen in de veehouderij
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https://www.blikopener.vlaanderen
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“Veehouders moeten in de huidige context over een hoge mate van
ondernemerschap beschikken en risico’s inbouwen. Maatschappelijke
veranderingen en veranderingen in de fysieke omgeving vinden steeds sneller plaats
en zijn soms nauwelijks voorspelbaar. Dat heeft de recente geschiedenis alvast
bewezen. Hoe kan je je als veehouder daarop voorbereiden en tegen wapenen?
Welke aanpassingen vraagt dit en welke verwachtingen moet je als veehouderondernemer onvermijdelijk laten varen?"
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Verdonckt: “De vraag is ook: wie overleeft in dit systeem, als je
weet dat er elke dag vier boeren stoppen? Met mijn kinderen
wandel ik vaak door de akkers naar een jonge boer vlakbij, om
naar de kalfjes te kijken. Ik vraag me soms af of hij er over
pakweg twintig jaar nog bij zal zijn. Hoe hard zal er in de
toekomst wel niet opgebokst moeten worden tegen de agroindustrie om nog een familiaal landbouwbedrijf op beheersbare
manier te kunnen uitbaten?”
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Vandamme: ”De gemiddelde leeftijd van de Vlaamse
landbouwer is 57 jaar, de instroom stokt. Boerenkinderen kiezen
steeds vaker voor inkomenszekerheid buiten de landbouw."
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Uitdagingen in de veehouderij

Vandamme: “De boeren nemen een groot financieel risico en moeten hun producten ook nog tegen een goede prijs kunnen
afzetten. De pandemie leert ons opnieuw hoe gevoelig we zijn
voor marktschommelingen die we niet in de hand hebben.”
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(Eerlijke) prijs
Schaalvergroting
Ruimte
Stikstofnormen, grondwaterwinning
Betaalbare gronden
Regelgevend kader
Continuering van het bedrijf
NIMB
Specialisatie
Natuurdoelstellingen
Digitalisering & automatisering
…
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Van een kijk op de werkelijkheid
naar strategie en acties

Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?
Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan als resultaat van de concrete uitkomsten?
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Hoe kijk ik naar de
werkelijkheid?
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Natuurpunt en het ABS willen weg
uit die loopgraven. ‘We gaan in
tegen de groeiende polarisatie’, zegt
Hendrik Vandamme, voorzitter van
het ABS. Of, dixit Verdonckt: ‘Door
met elkaar te praten, kunnen we
aan oplossingen werken. Dan
moeten we wel van het vijandbeeld
af.’
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Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?

Wat zijn mijn waarden?

Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan in reactie op de concrete uitkomsten?
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Wat is de
verantwoordelijkheid
van een bedrijf? (Caroll,
1979)

Responsibility

Societal Expectation

Examples

Economic

Required

Be profitable. Maximize sales,
minimize costs, etc.

Legal

Required

Obey laws and regulations

Ethical

Expected

Do what is right, fair and just

Discretionary

Desired/expected

Be a good corporate citizen
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Duurzaamheid 1.0
Ad hoc beslissingen
Reactief
Duurzaamheid is een bekend
concept in het bedrijf, maar wordt
slechts sporadisch toegepast

Duurzaamheid 2.0
Strategische beslissingen
Pro-actief
Duurzaamheid is een bekend concept
en wordt toegepast in fuctie van de
strategie van het bedrijf

Duurzaamheid 3.0
Duurzame beslissingen
Pro-actief
Duurzaamheid behoort tot de kern
van het bedrijf. Ze is richtinggevend
voor alle geledingen in het bedrijf

”We doen verder zoals we bezig zijn
(‘Business as usual’) en integreren
duurzaamheid waar nodig.”

”We integreren duurzaamheid, als het
een strategisch belang dient.”

”Duurzaamheid is de leidraad in het
bedrijf, de basis voor alle
beslissingen.”

Losstaand / disparaat model

3P model

Geïntegreerd model
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Strategie: wat is een duurzaam
business model?
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Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?
Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan als resultaat van de concrete uitkomsten?



Veerkracht: het vermogen van individuen om terug te veren, te herstellen
en zelfs succesvol te zijn waneer ze met moeilijkheden of veranderingen
worden geconfronteerd en/of het vermogen van organisaties om snel te
reageren, herstellen of innoveren wanneer ze onder druk staan



Een duurzaam business model: een business model dat proactiviteit
inhoudt, multi-stakeholder management, de creatie van monetaire en nietmonetaire waarde voor een breed spectrum van stakeholders, en dat
uitgaat van een lange-termijn perspectief
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Structuren

Stakeholders

Menselijk kapitaal &
hun ecosysteem

Kosten

Sociale waarde

Hefbomen (hoe)

Scope

Opbrengsten

Doelgroep
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Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?

Acties en innovatie

Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan als resultaat van de concrete uitkomsten?
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Wat zijn de uitkomsten van mijn
acties?
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Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?
Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan als resultaat van de concrete uitkomsten?
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Kijk op de werkelijkheid: wat is voor mij de werkelijkheid?
Waarden: wat vind ik belangrijk?

Hoe pas ik mijn strategie aan?

Hoe vertaalt zich dat in mijn strategie ---- business model
Hoe vertaalt zich dat in actieplannen en innovaties?
Welke zijn de concrete uitkomsten van mijn acties?
Hoe pas ik mijn strategie aan als resultaat van de concrete uitkomsten?
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Incrementele
aanpassingen &
innovaties
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Critical area

High

EFFECT

wild
cards

Medium

Risk-free area'

Low

Low

Medium

PROBABILITY
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PWO Oude Vlaamse Runveerassen en duurzame veehouderij

Hoe kunnen oude Vlaamse dubbeldoel rundveerassen
bijdragen tot duurzame landbouw?

Dubbeldoeldieren …
• … kunnen zowel ingezet worden voor
melk- als vleesproductie
• … kunnen ingezet worden om
natuurdomeinen te onderhouden
• … hebben geen krachtvoer nodig, hun
natuurlijke voedingspatroon wordt
gerespecteerd.
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PWO Oude Vlaamse Runveerassen en duurzame veehouderij

PWO Oude Vlaamse Runveerassen en duurzame veehouderij

Wat mogen we verwachten van dit project?

Is er voldoende marktpotentieel om tot een duurzaam bedrijfsmodel te
komen?

• Update van de ILVO Routeplanner
die toelaat om je bedrijfsrendabiliteit
te evalueren.
• Ontwikkeling van
fokwaardeschattingen voor de
dubbeldoelrassen
• Genomische karakterisering van de
dubbeldoelrassen
• Kennis delen omtrent het benaderen
van de consumentenmarkt

• Sterke interesse in de markt voor producten met een uniek en
lokaal verhaal
• Consumenten hechten steeds meer belang aan het welzijn van
mens en dier
• Consumenten staan stil bij hun impact op het milieu
• Trend dalende vleesconsumptie brengt ook een bereidheid om
meer te betalen voor kwaliteitsvolle producten met zich mee.
• Transparantie kan het algemene wantrouwen in de
vleesindustrie terugdringen.
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PWO Oude Vlaamse Runveerassen en duurzame veehouderij

Partners

Steunpunt levend erfgoed
Onderzoeksgroep Livestock Genetics
KU Leuven

ILVO Vlaanderen
Natuurboerderij het Bolhuis

Contactgegevens Onderzoekers Odisee
Jo Vicca
Promotor – onderzoeksleider
Agro- en Biotechnologie

Lennerd Kevelaerts
Onderzoeksmedewerker marktstudie
Handelswetenschappen en bedrijfskunde

Jo.vicca@odisee.be

Lennerd.kevelaerts@odisee.be
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Circulariteit
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Archetypes
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70
Vlaanderen-circulair.be

Toekomstscenario’s:
Hoe zou de
veehouderij eruit zien
in 2040?
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The EU livestock sector has far-reaching environmental,
economic and social consequences. Increasing the sustainability
of our food systems requires looking at all three angles, where a
systemic approach is key. The environmental impact of the
livestock sector is significant, both negative, in terms of
greenhouse gas (GHG) emissions for instance, and positive,
regarding for example maintenance of permanent grassland,
which benefits biodiversity and represents an important carbon
sink.
https://ec.europa.eu/info/news/commission-publishes-external-study-future-eu-livestock-2020oct-14_en
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Presented in May 2020 by the European Commission and part
of the Green Deal, the Farm to fork strategy aims at making our
food systems sustainable. This transition will safeguard food
security, ensure access to healthy diets, reduce the
environmental and climate footprint of EU food systems, while
also ensuring the livelihoods of all operators in the food supply
chain.
To achieve this, the strategy translated this goal into concrete
targets for 2030: reaching 25% of agricultural land under organic
farming, reducing by 50% the use and risk of pesticides, a
reduction by at least 20% of the use of fertilizers and reducing
sales of antimicrobials used for farmed animals and aquaculture
by 50%.
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Systemische
veranderingen
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Vandamme:
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Level 1:
Ecologische
laag

85

Level 2:
Economische
laag

Level 3:

Maatschappelijke
laag
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Een bedrijfsmodel dat aansluit bij de waarden van het bedrijf is een
sterker bedrijfsmodel

Take-aways

STAP 1
• Wat is het DNA van ons bedrijf?
• Waar staan we voor?
• Wat zijn onze waarden?
• Wie willen we zijn?
• Welke erfenis willen we nalaten?
• Waarom vinden we de zaken waar we voor
staan belangrijk?
• Wat is onze werkelijkheid?
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Een bedrijfsmodel dat pro-actief tewerk gaat en rekening houdt met het
bredere systeem, is een sterker bedrijfsmodel

Een bedrijfsmodel dat innoveert, meet, opvolgt en bijstuurt, is een sterker
bedrijfsmodel

STAP 3
• Wacht niet tot morgen: leid de verandering
vandaag
STAP 2
• Strategisch denken: word een 2.0 bedrijf

• Handel. Begin met laaghangend fruit, met
lage investeringskosten
• Kleine veranderingen kunnen grote
gevolgen opleveren
• Doe het niet alleen
• Check, volg op, en pas je strategie aan
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Partnerschappen zijn cruciaal voor systemische verandering

-

Verdonckt:

“No single company, NGO or government can drive the change
necessary to tackle environmental, social and economic change
that is necessary to deal with the many challenges nowadays”
“Recognition of inter-dependency & co-ordination across all parts
of the system we want to change”
Waardecreatie door samenwerking en dialoog
Wicked problems
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Vragen

Bart.Henssen@Odisee.be
www.odicense.be

